
Klasa IV – język polski (środa – 20 maja)

Witam Was na kolejnej lekcji języka polskiego. Omówimy dzisiaj Ważny tekst, mianowicie utwór
Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”.

Temat: Legenda natchnieniem dla poety. „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza.

Otwórzcie  podręczniki  na  stronie  286  i  uważnie  przeczytajcie  utwór.  Zwróćcie  uwagę  na
niezrozumiałe słowa. Ich tłumaczenie znajduje się na marginesie, obok tekstu.
 Dla  sprawdzenia,  czy  dobrze  zrozumieliście  treść,  wykonajcie  ćwiczenie  1  ze  strony  290.
Odpowiedzi  do  zadania  przedstawiam  tutaj  (F,  P,  P,  F,  P,  F,  F),  sprawdźcie,  czy  dobrze
wykonaliście zadanie.

Następnie,  zgodnie  z  poleceniem  drugim,  napiszcie  ramowy  plan  zdarzeń  –  przedstawcie  w
punktach wydarzenia  z  tekstu,  pamiętajcie  o  jednakowej  konstrukcji  wypowiedzeń (formie  bez
czasowników)

NOTATKA:
1. Wesoła zabawa Twardowskiego w karczmie.
2. Dokuczanie gościom.
3. Pojawienie się diabła w kielichu.
4. Upomnienie się o szlachcica.
5. Żądania Twardowskiego.
6. Ucieczka Mefistofelesa.
……………………………………………………………………………………………………..

Następnie odszukajcie i zaznaczcie ołówkiem fragmenty, które mówią o umowie pomiędzy diabłem
a Twardowskim, zapiszcie:

NOTATKA:
cyrograf – tu: umowa pomiędzy diabłem a człowiekiem, oznacza to, że zły duch ma prawo do
dyszy ludzkiej

Bohaterowie  podpisali  cyrograf  siedem  lat  wcześniej  na  Łysej  Górze.  Zgodnie  z  umową
Twardowski miał po dwóch latach udać się do Rzymu, by dobrowolnie oddać się w ręce Mefista. 
W zamian za to diabeł zobowiązał się wykonać trzy zadania. Szlachcic zażądał:
- konia, miecza i gmachu w lesie,
- tego, by diabeł odbył kąpiel w wodzie święconej,
- tego, by Mefisto „poślubił” panią Twardowską.

……………………………………………………………………………………………………….
Jak wiecie, diabeł spełnił dwa żądania, natomiast nie zdecydował się na życie u boku szlachcianki.
Uciekł, przez co złamał umowę, a pan Twardowski mógł nadal żyć wolno.

Utwór ma charakter żartobliwy i nawiązuje do wierzeń ludowych tych, którzy żyli na początku
wieku XIX.
Jako zadanie domowe uzupełnijcie notatkę:

Utwór  podzielony  jest  na  ……………………………. .  Każda  składa  się  z  ……………………
wersów.  Wersy  liczą  po  ……………..  sylab  i  ……………………………….  naprzemiennie.
Przykładowe rymy to: …………………………………………………………. .

Pozdrawiam Was serdecznie, I. K.


